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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أواًل: تاريخ الترجمات
  
بدد ا رتاددارتل رت األددن رت من اددن نددل رت  دد أو رت ردد مل ندده اىل     ددن م ن ادد      

ان. ىلا  يب ىل هذرت غ يبنً،  ال او رت سبب هو م يف طااط4411رت األن رت ال انان عنم 
او اح  رتما ني رت اذيل اننن هبذه رت ا ن كنو رت منين )ه ننو دمن ن(. ىلا  متد  
هذه رت ا ن حت  رعنين رت س ف )بط س رتمر م( رئاس دي  كاوين يف ف  سن.  ال 

كنو   – او )ننر ل  وث ( نصاح رت رناسن رت  ىلنن ان ىلنؤسس رتمذهب رت ربىل ستن يت
هددو رت سددبب يف    ددن هددذه رتم ددنين نددل رت األددن رت ال اناددن    رت األددن رت من اددن ىلرت سددبب 

م ب   ن ىلر ارب منئن عدنم عادا رت ا دن رت ال انادن. 4411يف طب هن  ىل  ن ة عنم 
ىلا  مت طب هن نل ابل )ثاودىلرباباان  ر( يف ن ينن بنز ، ىلننهن  سخن نصدورة يف 

 با  رت   أو بن بح يل.
ل رتخلصم رت ىل  منر ل  وث  أ دذرت  هدو رتالسدالم، بدل كدنو  صدم  مل ير 

بنبددن رىلنددن، ىلعدد م رتلعددوم رت   مددنين عاددا ن ينددن فاانددن ع وبددن  لاددن مسددنىل  رت بنبويددن 
رت  ىلنن اددددن. مل يتصددددور نددددنر ل  ددددوث  او  صدددد ر    ددددن م ددددنين رت  دددد أو دىلو   اادددد ، 

 -تورتهددددننددددل ح 1/4-ىلهرددددذرت  دددد ر  بن   ددددل طب ددددن باباان دددد ر ن ددددتمان عاددددا 
 صددوإ  فددنفان  دد حة رسددن ن رتالسددالم. ننهددن   نادد  ب اددم فاااددب نال  ددتوو، 
ىل ددنريل  امسددامني ننحددنز ودد رتً، ىلث  نددن  ددوث . ىلىلفدده  دد     ددن رتم ددنين بددني 
فري كمنشن هب ف دحض  ىلرت  ضدن  عااد  بمعمد .   د  كدنو طبده رت ا دن رت ىل  

مددندة رت ىل اددن  ا ددن  ا دد إ حدد ثنً  نرااددنً عاددا رتمسددتوإ رت دا،  ر  اددن ىلفدد   رت
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رت بن ااددددن(    رتاليطن اددددن ىلرت ا ددددن  –م 4411ن ددددل    ددددن )ا دددد رين اري ددددن بادددد ( )
 ددور رب ( رت دديت رتعتمدد   عاددا رت ا ددن  -م4141رت من اددن  ددد)سن ونوو شدد نيأل ( )

رتاليطن ان رت سنب ن رت ذك . ىلب اًل ندل او  دؤدم نبدندرة بطد س     سدويو رت د ىلل 
م رتم ددن اني رت صاادبادددني، اد  هددذه رتمبددندرة ب دد  عدد ة ادد ىلو    رت صدداابان ىلح ددم  دد

     كالم رتهلل يف احنن  اىلرىلبن برنناهن.
شه   امن ادن  د حن  نراادن و يد ة بطبده رت نسدخن رت ىل   امصدحف  

م يف ن ينددددددن هددددددننبورس، ىلال  ووددددد   سددددددل نطبوعددددددن نددددددل 4111رت  ددددد يف عددددددنم 
 دد  متد  طبنعدن نصدحف عددنم رتمصدحف رت  د يف ااد م ندل هددذه، نده ا د  ي دن   

 م يف ن ينن رت بن اان، غري او  سخهن مل  وزع.4411
ىلاحدد ث  رت طبنعددن رت  دد إ رت دديت اددنم هبددن رتمست دد ل )غوسددتنف فاوغددل(  

م يف ن ينن اليبتسو بابان كبرية بتبناهن   اامنً  آليدن  ادن ف رت اادام 4311عنم 
  أثدنر رت بابادن هدذه انئمدن رت  نه م رت ذم ي ّ  رتآلو ن و دنً يف هدذرت رت بدنل، ىلال  دمرت

حددا رت اددوم عندد نن يىل ددمإ       ددن  رت  دد و رت تنسدده ع دد  رت دديت رتسددتخ ن  ررت  
 رت ااام.
زرتد رتالهتمدددنم رت  دددنم بدددن   أو رت رددد مل ب دددرل ناحدددو  يف امن ادددن يف رت  ددد و  

رت سددنبه ع دد  عندد نن بدد ز  رت نوددن  منيددن رتالنربرتطوريددن رت من اددن انددنم رتلعمددن  
ة رت ددديت ىل دددا  طالئ هدددن    ن نط دددن بنفنريدددن نتعدددنىلزة عن دددمن رت   من ادددن رتمترددد ر 

م. ىلكددنو رت مددنو ي دد ىلو 4451رت نمسددن فاانددن رت دديت هو دد  ىلحو دد   نددل ابددل 
رتالسددالم يدينددنً   كاددنًي ىلرت  دد أو ) ااددل رت  دد رت ( ىلهرددذرت  دد ر  رت ا ددن  رت ىل  

هددنو ب دد     ددن )سددن ونوو شدد نيأل (  تددؤدم هددذرت رت ألدد ت رتمددذكور، ن ددل    ددن )يو 
م يف هددددننبور  ىلادددد  رتعتمدددد   عاددددا رت ا ددددن 4133ال ألدددد ( رت دددديت  دددد ر  عددددنم 
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م يف بددنريس. ىلمل   تمدد  حددا 4111رت    سددان  ددد)أ  رم دىل ررتيدد ( رت صددندرة عددنم 
م يف  دددددور رب  ىل   تددددد  4111رت ا دددددن  رتمتدددددر  ة ن دددددل    دددددن )درتفاددددد      (عدددددنم 

عادددا رت ا دددن  م يف  امألدددو عادددا رت دددن  رت  ددد ا بدددل4111)ثادددودىلر ار و ددد ( عدددنم 
م اىل عادددا رت ا دددن رتالاااميدددن عادددا 4113رت ال انادددن  دددد) ودىلفارو ن رت  ددداو( عدددنم 

 رت تورتيل.
م 4115 دد ر  اىل     ددن رتعتمدد   نبنشدد ة عاددا رت ددن  رت  دد ا عددنم  

نددل ابددل )درتفادد  ف يدد ر( ناألدد  ني( يف ف رت ر ددور  حتدد  عنددورتو )رتالااددل رت اكددي( 
م يف ن يندددن هااددد . 4111بدددويمو( عدددنم ىل  تهددن نبنشددد ة    دددن )فددد در(  يربهدددنرد 

ىلكن د     ددن ناألد  ني هددي  اددر رت ديت اثدد   يف رت  ددنع  رت  ااسدوف رت مددنين يددوهل 
فو  ألدددن و وو ددد   دددرثريرتً بن ألدددنً    درودددن ا ددد  ا دددبح ندددل اىلرتئدددل رت  رترسدددني رت دددنديل 
رتمت م ددني  السددالم يف امن اددن، ىليتددوم ديورت دد  )رت دد يورتو رت  دد اي( رت ددذم كتبدد  عددنم 

ك ددددريرتً نددددل   -ىلهددددو عبددددنرة عددددل حددددورتر ندددده رت  ددددنع  رت  نرسددددي حددددنف -م 4341
 رتالاتبنسن  ىلرتالشنررت  رت   أ ان.

بددن  غم ندددل ر ددر فدددرو    ددن ا ددد إ رتحتادد  رت صددد رترة يف رت  دد و رت تنسددده  
م يف 4311ع ددد ، ىلهدددي    دددن رت ردددنهل رت اهدددودم ) ادددوو اىلمدددنو( رت صدددندرة عدددنم 

 ن ينن ك ي اا .
-- ال او هدذه رت ا دن رت اهوديدن م، 4113ىلا  طب   ند رتررتً حدا عدنم  

م يف 4151كتادددر رت ددديت ادددنم هبدددن رت ردددنهل )الزرترىلس غو ددد   ( رت صدددندرة عدددنم 
غددري نوثواددن ىلنتسددمن ب دد رتئهن رت سددنف   -م4111بدد  ني، ىلرت دديت اعادد  طب هددن عددنم 

 السدددالم، ىل ددداس لدددن ني رت ا تدددني ام ىلزو  ددد إ درترسدددي رتالسدددالم اىل رتمسدددامني 
 رت ننط ني بن من ان.
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-4133اكمدددل رتمست ددد ل رت مدددنين رت  دددنع  )ف يددد ر( ريردددنر ( ىلاددد   
م  ادددددر رت ا دددددن رتم  دددددودة يف رت سدددددنحن رت من ادددددن با تددددد  رتم  دددددنة رت ددددديت مل 4311

 سترمل    ي  رت سف. ىلا  حندن بنممد  رت دا ننحدا  ألويدنً ن رتعادنً رت سدن اب 
 األدددن رت األويدددن  ا ددد أو رت رددد مل، نسدددتخ ننً يف  ادددر رت ضددد ىلررت  رت  ددد  ين رتخلن دددن بن

رت من ان، ىلمت  عندة    رتر هذه رت ا ن نصورة، ىلال  مرت  نتنحن يف رت سدول، ىلاد  
م ب   ن رتو تهن نل ابدل رت ربىلفسدور )هدنرغو  بدويميل(.  ال 4114  ر  عنم 

او  شددددرن ان    ددددن ريرددددنر   رمددددل يف او رت  ورت ددددل رت دددديت رتسددددتخ نهن يف انيددددن 
س نددن يف رت األددن رت   باددن حادد  رت مددل غددري نستسددنغن يف رت األددن رت من اددن، عاددا عردد

     نل ا ورتو رت بالغن رت  رتاان.
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 ثانيًا: الترجمات المعاصرة
 

م يف اليبتدم  بنالسدم رتمسدت نر 4114    رت ا دن رت ديت  د ر  عدنم -4 
)ندددنكس هنندددو( ىلرت ددديت ادددنم هبدددن عادددا اغادددب رت مدددل اسدددتنر رتالست ددد رتل يف ونن دددن  

)اىلغس  نو  (،     هذه رت ا ن كواسرب  رتم  ىلفن رتآلو برن اناأل رتد رت ربىلفسور 
ب   ند ىلر ننئدن عدنم عادا  د ىلرهن اك د  رت ا دن  ابدواًل  د إ رتمسدامني رت مدنو. 
ىلرثن دعدن رتمداوم       دن  رتختد   وفد  رت سانسدي ندل  تهدنر رتهتمنند  بنالسدالم 

 رت ذم كنو يىل إ يف زنن  ا   ديل ا  رت تها دىلره، ىلا   يف ا  نس  رت  رية.
نو يف ن  نت  ح نً عل  ووس  نل نست بل رتالسالم، ىلنأل ىل    عرب هن 

حورتشددي    تدد  بنالسدد رتئااان  رتمخن  ددن  السددالم. ىل رندد  مترددل بددن  غم نددل ر ددر 
ندل رتانفمددن عادا رت  دد ل رت  د ي  نددل ن ددنين رت  د أو رت ردد مل ىلنبن اد  بن  روددن رت دديت  
كن دددد   سددددمح هبددددن تدددد ىلف ر ددددر رت  صدددد . ىل  دددد   نددددب  ث ددددن  رت ددددن  رت مددددنين 

 ن   فددنفان يف حددن  عدد م ىلوددود كامددن امن اددن   ددي برب ددند رت رامددن رت   باددن  بصدد
  ددان رتالبت ددند عددل ا ددل نبددر رت ددن  رت  دد ا، بددل   دد  رتسددتح   هننددو ب ددة 

 ات بدددري عدددل ب دددة رت رامدددن  رت   بادددن ررت   -ن احدددنً  ينهدددن–رت ت بدددريرت  رت من ادددن 
 رامددن     ددن نوحدد ة رتم ددنين رت  ما ددن اىل رتمت دد دة. غددري ا دد  رت تددمم با ددن  ادده رت

 حا من ىلرد ، بألة رت نم  عل رت سانل.
طب   هذه رت ا ن رتثنيت ع  ة ن ة نه  ن داح  ألسدتنرة )ا نندنرم  دل(  
م، ىلال  دددددمرت  حتمددددددا 4113م ىل ن ددددداح  دددددد)كور  رىلدىل ددددددف( عدددددنم 4111عدددددنم 

برفضدددداان  دددد إ رتمسددددامني كددددذ ر. ىلادددد   اتهددددن ن ددددي  صددددأل  حعمهددددن عندددد نن 
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 ددد رترهن يف   ددد رتوني يفتا دددني يف   دددطنبو  م ىلامددد  بر4115حععددد  عدددنم 
باكادن ىليف ناددو ال برمن اددن، بدن ن  رت مددنين نن دد درتً ىلبدن ن  رت مددنين ن نبددل رت  ددل 

 رت   ا، ىلر ر ب   رت  مل عاا  ن احهن اك   نل ثال  سنورت .
رتفط ر  اثنن   ن احي     صحاح  د اام رتآليدن  ىل    ألادري رت األدن ندل  

   األددن رتالااددل    رت األددن رت  صددحا رتم ن دد ة. كمددن امدد  رت سدداول رت  دد مل رتم ددنب
يبرسامني رتمنت ىلرت نشان. ىلام  ثطنب تهن عادا سدبه ىلع د يل    دن ا د إ    
رتالااامين ىلرت    سان ىلرت من ان ىلرت اكان  رإ نن  ررت كنو عنمل نسام ىلرتح  فهم أين 

 ، ىل ال حب دد  ن انددن ن ددل نددن فهمهددن هننددو، يف هددذه رت ن ددن رتحاندد  فهمدد  ىلاثبتدد
 رإ هل نل   نع  سالني عاا هذرت رت  هدم، ىلعن ئدذ اباتد ، ىلعند  غادنل هدذرت 
ىلررت  رو      رت ن  رت  د ا ىلرت ا دن بنح دنً عدل سدبب حد ىل  رتخلطدر. ىلغن بدنً 

 كن  اابل فهم حم  اس .   -ىل اس درتئمنً –
 فددددنفن    ر ددددر امدددد  برثبددددن    سددددري يفتصدددد  نرددددنو حورتشددددي هننددددو  

نوفدددددددد نً. ىلافدددددددد   كّ ددددددددنفنً  111ن  السددددددددالم، ىلر ددددددددر يف رت  صددددددددرية رتمخن  دددددددد
 امصددطاحن ، ىلننهددن نددن مل يدد د يف رت  دد أو بنصدد ، غددري ا دد  ي ددن  رت  ضددنين رت دديت 

     عااهن هذه رتمصطاحن ، ن ل رتالوهنت ىلرت  ذىلر رت نسي.
  كددد     دددن هنندددو أثدددنررتً ك دددرية يف عددد د ندددل رت ا دددن  رت الح دددن، ىلب دددرل  -5

رت دددديت رتعتمدددد   عاددددا رت ا ددددن رتالاااميددددن امدددد  عاددددي  ددددنإ يف    ددددن رت   يددددن 
م يف بد  ني   4111م(. ىلا  ا  ر ) د ر رت د يل( رت طب دن رت ىل  عدنم 4141)

م. ىل  دد  هددذه رت ا ددن  حانددن عاددا 4114  دد هن )ندد زرت  صددري ا دد ( ننددذ عددنم 
 رتمستوإ رت األوم،  ال اان  اس  ن بو ن بسبب   اا نهتن رت طنئ ان.

رت  ىلحددددي  ا دددددن )عدددددند  ثاددددودىلر  دددددورم( رت  سددددداس ىلي دددد  هنندددددو رت ل  
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رت رنثو اري رت ابننين رت ذم كنو ي رس يف ونن ن ننسا. ىلحتتوم هدذه رت ا دن يف 
طب تهدددن رتموسددد ن عادددا سدددتني  ددد حن ندددل يفتدددنررت  رت حنديددد  ىلهدددذرت رت صدددناه ال 

 يورتف  عاا  رتمساموو،   ان او اتاط كالم رتهلل بألريه.
ىلرتفدددح يف اىل     دددن امن ادددن ادددنم هبدددن  ىليمهددد   دددرثري    دددن هنندددو ب دددرل 

نسدددام سددد  )حمددد  ا ددد  رسدددو ( ىلهدددو نصددد م ي مدددل  ننندددنً ث يندددن دسدددا ىلرف 
م حتويددن عاددا رت ددن  5111ىلكددو ل. ىلادد   دد ر     تدد   سدده ندد رت  حددا عددنم 
 رت   ا بنالفنفن    رت ا ن رت من ان، دىلو ام   اا .

رت األن رت من ان  اس  ىليرمل ف ف هن ني رت ا تني    ح  نن يف كوو  
 هي  ألن رت م  اما ني رتمذكوريل.

.ف دددد  اددددنم …ىل ووددد  رت  مددددنر       ددددن ا دددد إ   ددددنرل شددده ة    ددددن هننددددو-1
)رىلد ف بنر ( رتمست  ل رت منين رت بنرز بن  مدل طدورت  حان د  عادا    دن عامادن 

م. ىلا    و  4111 ا  أو رت ر مل نه   سري، ىلا    ررت كل عاا ح ة عنم 
ن بددنر  دىلو نددؤث رت   نروادددن ىلب ددرل ررته.  ال او هددذه رت ا ددن ال  ردددند    دد

   ا بسبب ك  ة  فنفن  ىلش ىلح رتماوم درت ل ااورتس  ضم ااورتسنً ا د إ بد اًل 
نل ىَلْفِ هن يف حورتٍ( اس ل    رت ا ن. ىلا  اد ل رت  نر  غري رتمتخصد  يف 

، ال يسددددتطاه او حددد س كبددددري،  ر   دددد  يددد إ او رتمدددداوم، ر ددددر رت ربىلفسدددور رت ربددددري
يسدددت   رايددد ، عادددا ن دددر ىلرتحددد ، ىل  سدددري ن دددني، فمدددن بن دددر بن  دددنر  رت  دددنني  
ىلرت دهددا نددل ر ددر او  ددن  رت ددن  رت  دد أين ىلاو دد  رت بالغاددن ادد  ف دد   متننددنً يف 

  ار رت ا ن رت نفن رتخلن ان نل كل رىلح.
   نددن ابددل سددب ن ع دد  عننددنً مل يردددل يف نتنددنىل  يدد  رتمسددام رت مددنين سدددوإ -1
  دن  غدري رتمسددامني. ىلهدذرت ىلفدده غدري ندد ٍت، بدن  غم نددل او ودال  كددالم رتهلل  
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عمىلول ىلاوة رسن ت  ا  ش   ط ي هن نل  ال   ار رت ا ن  رت سداةن اىل حدا 
 رتخلنطةن.
 ال او هددذرت رت وفدده رت سدداو ادد  حتددو     رت حسددل ب ضددل رتهلل عمىلوددل،  

هنندددددو عدددددنم  بنالفدددددنفن     ن احدددددي رتالسدددددالني  ا دددددن –فر دددددبح هندددددن  رتآلو 
 مخس    ن   سالنان ا  إ  ندرة اىل بص د رت ص ىلر: -م4111

نددل زاددمرت     ددن حمدد  ا دد  رسددو  ىلوددود رت ددن  رت  دد أين ن نبددل رت ا ددن، زددن -أ
يسدهل ن رتو دن رتم در ىلنطنب تد  عادا رت  ددل. ىلاد  ا د  رسدو  عادا رت  د ل نددل 

فا بدد  عاددا  رت ددن  دىلنددنً، ىل و ادإ ر ددر     صددندم شدد ي  ندده رت األددن رت من اددن.
سبال رتم ن  كامتني امن اتني ن نبل )ىل رل( بن  غم نل او رت األن رت من ان ال  مه 
حبددن  نددل رت حددورت  بددني ىلرتىل رت  طددف  ىل رل.كمددن ال يستسدداو رت سدداول رت مددنين 

 ب   رت مل بورتىل رت  طف. 
 وم  ركاددد  رتم دددر بترددد رتر ب دددة رت رامدددن  ندددل وورت دددب رت بالغدددن رت   بادددن  

 إَِذاىلاو د : ( 1)رت  اد :  ٥ َحَسن َ  إَِذا َحاِسن    َشَِ  َوِمن  ك و     دن :
 ٱ زِلَتِ ُزل  

َ ، ىلهو غري نستسدن  يف رت دس رت األدوم  (4)رت م م ن:  ١ َزالََهازِل   ُض ۡرل 
رت مددددنين، يف هددددذه رت ددددنال  ي مدددد  رسددددو        تهددددن ن رتعاددددنً  صددددنئ  رت األددددن 

 ددددن ح فاددددن  ال او ا هبددددن رت   باددددن. ىلبن تصددددنر فددددرو    ددددن رسددددو  ىل و مل  رددددل    
رت   ي  نل رت ا   رت   ا رت   أين جي اهدن يف ك دري ندل رت حادنو غدري نستسدنغن يف 

 ارو رت سننه رت منين.
ىلنددددل  نحاددددن ا دددد إ نددددل رت ضدددد ىلرم ودددد رتً  فددددنفن   سددددري ىلشدددد ىلح لددددذه  

رت ا ددن، ىلهددذرت نددن ينددوم رتمدداوم رت  اددنم بدد  ف دداًل. سددهل رسددو  رت  وددوع       تدد  
 د حن،  4541م ن عمنً ب ندورتو ) دل  بدور( يف 4111رتره عنم نل  ال     
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نصددطاحنً شدد ح  بنصددوإ كنناددن نددل    ددن ن ددنين  4145ىلهددو يتددوم عاددا 
رتآليددن . ىلهددو يؤ ددف عو ددنً كبددريرتً  رددل بنحدد  ىلحضدد  ىليسددهل عاادد  رت   ددور عاددا 

 رت  ورته  رتمننسبن رت يت ميرل  صوي هن ىلرتالست ندة ننهن يف ام نوفوع.
مخددس نددنهل -عمددل نرو دن نددل ع دد  نسدامن  امن اددن    بد ا  مموعددن -ب

م يف    دن ن داكن 4111عماهدن عدنم  -نل ا ل امنين ىلمخس ندل ا دل عد ا
هدريو( ىل)حاامدن  –م. ىلكدنو ندل بادنهل )فنطمدن ود م   4111رت ته  ننهن عنم 

كد رتىلزو( ىل ) ي دن رت  بن دي(. ىل د ر  هددذه رت ا دن  تاعدن يمدل  سدنئي ىل رندد  
  حن. ىل    هذه رت ا ن  1141ا رت  فخمن حتتوم عاا حنف  يف مخسن م

نددنر   انسددخن 141رتمصدد م د.عبدد رت اام   ددنوي ىل بددنع رت نسددخن ننهددن بددد رت ننشدد 
دىلالر(. مياددددم هددددذه رت ا ددددن بنالفددددنفن     ألتهددددن رت من اددددن  414)ام ثددددن ي ددددند  

رت  اا ن   سري ن صل ا ذ ب رل نبنش  نل   نسري عب رتهلل يوسف عاي ىلحم  
سد  ىلسدا  اطددب ىلرت د رينبندم ىلرتبددل ك دري ىلرتمدودىلدم ىلرت سدداوطي ىل د ي ي. ىلادد  ا

انرددل هنددن رت توفادد  بددني عدد د كبددري نددل ىلوهددن  رت نمدد  رتمختا ددن يف فهددم رت  دد أو 
 ب رل ن هش، نه رتستب ند رت تووهني رت صويف ىلرت  ا ي.

ىليرمدددل فدددد ف هددددذه رت ا دددن يف رت  دددد ر رتلنئددددل ندددل رت  طددددن  رتمطب اددددن  
 ن. رت  نح ن بل رتم ع 

ا ددد ر )ا ددد  فدددوو د  ددد ( نددد ي  رتم كدددم رتالسدددالني يف نادددو ال ىلرئددداس حت يددد   -ج
يفتصددد ة  رتجملادددن رت من ادددن يرتالسدددالمي    تددد  رت من ادددن دىلو  ددد  عددد ا ىلنددده شددد ىلح

رتعتم  فاهن عاا   سريم رت طربم ىلرت ال ني. ىلكدنو ندل رتمخطدط او  ردوو    دن 
دىلالررت (،  1  زهاد  )حدورتيل ناس ة  رل اس ة، ىلبا   رت طب ن رت ىل  ننهن بسد 

 ال او رت طب ن رت  ن ان رتاتوين عاا رت ن  رت   ا رتر  ده سد  هن    رت سد   رتمت دنرف 
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دىلالررتً(. ىلرت تددمم فددوو د  دد  يف    تدد  بددن   ل نددل  43عاادد  يف رت سددورتل )حددورتيل 
رت ن  رت   ا رت تمرتننً اش ، زن و ا  يت ننل نه رت األن رت من ان حب ين اكرب نل  ار 

 دديت ننرسددهن حمدد  رسددو . ىليبدد ىل ر ددر يف    ددن رتمورتفدده رت دديت يتحددو  رتخلطددنل رت
: رت  دد أين فاهددن نددل رتمخنطددب    رت ألنئددب عاددي سددبال رتم ددن  كمددن يف او دد    ددن  

  َهاَي يُّ
َ
ِي َ ٱ أ . ىلياتمم فوو د    حب فادن رت ا دن ىليتعدنىلز بدذ ر (4) َءاَمُنوا   َّلذ

ن رت  ددو   و فددوو د  دد  مل يدداوم ن ددنين رت  دد أو اورتعدد  رت األددن رت من اددن.  ددذ ر ميرنندد
 رت ر مل    رت األن رت من ان بل    ن  درت  امن ان.

ىلرت شددد    تدددنً  انمددد     دددن فدددوو د  ددد   دددب ة رت رامدددن  رتمهمدددن بط ي دددن  
يفن  ددن  ا ددد ف. بددل هدددي اادد ل    رت ب عدددن، فهددو يددداوم رتآليددن رت  ن ادددن نددل سدددورة 

ُ ٱ رتال دددالإ، او ددد    دددن : نننٱ ّللذ ب و ددد  يرتهلل رتموودددود درتئمدددنًي،  ٢ َم ُ لصذ
 .(5)ىلياوم )رت ر سي( يف أين رت ر سي نل سورة رت ب  ة ثوفه رت   نني

ح ىلد رت األن ب درل نبدن و  ىلبن تصنر فرو هذه رت ا ن رتست ننئان  نىلز  
 فا ، زن ال جي اهن  ن ن  ا عوة.

رتالسددالنان  ا دد ر )انددري زيدد رتو( رت سددورم رت  ددل، رت دد ئاس رت سددنب   اعمنعددن -د
م    ن امن ان غ يبن،  اكم ختتهن يف اادن مل  داوم 5111يف ن نط ن هسل عنم 

رتمصدددطاحن  رت  ئاسدددن    رت األدددن رت من ادددن، بدددل  ثبتددددتهن بر ددداهن رت  ددد ا بدددرح ف 
ال انان، ن ل رتآليدن، رتالميدنو، رت د يل، رت دحل، رت دال ، رت د رتم، رت  ندن ، رتم د كوو، 

 ندددن، وهدددنم، رت دددل، رت  انندددن، رت ددد زل، رت  كدددوع، رت سدددعود، رتمندددنف وو، رت ردددنف ىلو، رت

                                 
 ( ي ري بذ ر    او رت   ل )أننورت( نسن     فمري رت ألنئبني، ىلرتمنندإ يفنطب. 4)
 ( ىلهو رت صورتل، ىلهو رتم ر رتم ىلم عل رتبل عبنس رفي رتهلل عنهمن )رت اعنن رت  امان(.5)



     11 

 ىلغري ر ر ك ري. …رت صالة، رت طورتف، رت نن، رت مبور، رت مكنة
ي وده رفدة    دن هدذه رتمصدطاحن     رت تصدنإ رتالسدالم هبدن ىلعد م  

ىلوددددود كامددددن  امن اددددن نرنفةددددن لددددن، ىلميرددددل بن   ددددل   ددددل ب ددددة رتمصددددطاحن  
 إ ن دل رت  د أو، رتخلاا دن، رتالسدالم، رتمدؤرو. رتالسالنان كمن هي    رت األن  رت  

 ال او سددابان  هددذرت رتمددنهحل او رتمسددام ميرندد  ادد رت ة    ددن زيدد رتو ىلفهمهددن م  فتدد  
بنمصددطاحن  رتالسددالنان غددري رتما ددن،  ال او غددري رتمسددام اىل رتمبتدد   يصددل    
ن دروددن رتالحبددنل ىلرت  دد ور بددرو هددذه رت ا ددن   ددف اننندد  حددنئاًل دىلو رت دد عوة:  ادد
حتددددو  رتالسددددالم    ديدددددل رت ون ددددب رت أل بددددن ، ىلرت سدددددوا نددددل ر ددددر او رتمسدددددامني 
ا  سهم جي ىلو   وبن يف نتنب ن رت سانل يف ب ة رتمورتفه ىل بدني رتم در رتمد رتدف 

  امصطاح   س  يف كل نوفه.
    ارإ او نسؤىل ان رتماوم   ه يف رت  رون رت ىل  عاا رت تانر رت رامن  

رتمصددطاح يف ر ددر رتموفدده، ىلي دد ح يف رت ورتشددي سددبب رت من اددن رتمننسددبن  ددذ ر 
رت تادنره ن در ن انددنً يف نوفده ن دني. ي ددذ زيد رتو يف  نحادن ا دد إ عدل  اده نددن 

 Im)نّ  ا نل    ن   ابسمان حا   ستخ م  اده رت ا دن  رت من ادن   بدري 

Namen)   كمن  ستخ م رت    سان   بري(AuNom)   بانمن يسدتخ م هدو   بدري
(Mit Dem Namen)  ىلي نبل ر ر بن   بان )نه رتسم رتهلل(. ىلراي  يف ر ر او

رت ت بري رتمت نرف عاا  اد  يسدن  فهمد  ىليىلمدل او رتمسدام يصدنه هدذرت اىل ي دو  هدذرت 
بت دوية نددل رتهلل عمىلودل ىل انبددن عند . ىلاادد ل نددن يردوو هددذرت رت  هدم    ددن رت  ددال 

 .(De par le nom) مة بوبر  رت ذم ياوم رت بسمان بن    سان بد
اددنم نسددامنو فنفددالو أ دد رتو  ددن )د.  دد مل   اددنس( رئدداس رتجملاددس رت عاددا  -هـــ

 امسامني يف امن ان، رت طباب رت س ودم رتمري ىل)عب رتهلل بوبنهدنمل( رت مدنين رتم دام 
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يف عمددنو با تهمدددن رتخلن ددن م دددنين رت  ددد أو رت ردد مل. ىليتمادددم هددذرت رت  مدددل رتم دددا  
 دن، رت ديت اعد هن حسدب رىلادي ىلرتا ادن    حد  بروو رت ا ن بن األن رت من ادن رتمت رتىل 

ندن. ىلميردل ح ددنً   د  رت سدداول رت  د مل رتمنمد  رت   يددب ندل رت ت بددري رتالااادي  دد إ 
   ددن  حمدد  اسدد  ىليوسددف عاددي ىلحمدد  عاددي ىلبر ددو ،  ال او    ددن  ا دد إ 
ن دددددل    دددددن )ودددددن  بدددددري (  ددددددتهم بنمبن ألدددددن يف رتسدددددتخ رتم رت رامدددددن  رت   ال اددددددن 

 رت واددددد    سددددد  اال   ادددددل ندددددل رىلعدددددن كدددددالم رتهلل عمىلودددددل رت تع ي يدددددن. ينبألدددددي يف
 بنستخ رتم رت األن رت  ندين.

رت تها نسام امنين أ   ابل فداة طويادن ندل    تد  رت  خصدان م دنين رت  د أو  -و
رت رددد مل، ىلهدددو )حمددد  اندددنو هوبدددوم( رت دددذم ي ددد  ااددد م رتمسدددامني رت مدددنو  سدددالننً 

  د هن. ىلال يد إ فد ىلرة   د رتر ىلاكربهم سننً،  ال او  ورتفد   ىلىلرعد  مين ن د  ندل 
 شي  و ي  حت  ش نر )ا  ك ا نن ك ا(.
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 ثالثًا: الخاتمة
  
ب ددد  حددد ل رتخلاددداحل ا دددبح     دددن  ن دددنين رت  ددد أو رت رددد مل عادددا راس  

انئمن رت رتدب رتمبا دن. ىلجيد  رتال سدنو رت ادوم يف كدل نرتبدن عد ة    دن   ام دنين. 
م 5111رنثو ارادن عدنم ىلنل نمنه  هذرت رتال ت نر طابىل اح   دورتدم رت رتدب رت 

نن ال ي ل عل مخسن أالف  سخن نل رت ا دن رت من ادن م دنين رت  د أو رت رد مل رت ديت 
 ام  ث رتو تهن.

عد ة    دن   ام دنين   دبه كدل رغبدن  -كمن رك  ن سنب نً - وو  رتآلو  
ىلنذرتل ننهن مخس    ن  نل ابل نسامني سناني، ىلهذرت رت تنوع كنٍف ىلن عه 

رت ة ن دنين رت  د أو رت رد مل ندل ىلوهدن   مد   يفتا دن، ا ميدن  رل نسدام العدندة اد  
ىلح ي ددن، دىلو او  سدددتوعب  ادده ن دددنين كتددنل رتهلل عمىلودددل. ىلا ددبح ك دددري ندددل 
رت نصنرإ ي ركوو او ا ن ن رت   أو رت ر مل   ول ب رل كبري نن   يهم ندل كتدب 
 ن  سن، ىلاو رت   أو رت ر مل بال ريب رت رتنل رت وحا  رت ذم ي او عاا كل شر.

و رت هدددود رت  مامدددن رت ددديت يبدددذلن ممددده رتمادددر فهددد   طبنعدددن رتمصدددحف ىل  
 رت   يف بنم ينن رت نبوين يف   نن كتنل رتهلل عمىلول لي وهود  باان ن رورة. 
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